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חוזר תמריצים 13.2018
קול קורא לעידוד להגשת תוכניות לעידוד מזון בריא,
תזונה בריאה ובריאות הציבור-הגשת בקשות עד
ה 16-בספטמבר 2018

שלום לכולם,
רשות החדשנות ,בשיתוף עם משרד הבריאות ,פרסמה קול קורא להגשת תכניות
מחקר ופיתוח לקידום מזון בריא ,תזונה בריאה ובריאות הציבור.
הקול הקורא מיועד לחברות קטנות ובינוניות (מחזור מכירות הקטן מ 70-מיליון דולר)
מתעשיית הייצור במטרה לתמוך בתכניות מחקר ופיתוח של מוצרים ,תהליכים
וטכנולוגיות בתחום בריאות ומזון.
יעדי התוכנית הם לייצר אימפקט משמעותי על בריאות הציבור ובנוסף ליצור ערך
כלכלי משמעותי לחברה ותשואה עודפת למשק .כמו כן ,הגשת בקשה במסגרת
הקול הקורא תאפשר לחברה להכין את עצמה לקראת יישום חוק סימון המזון
באמצעות פיתוחים טכנולוגיים.
שיעור המענק
 מענק בשיעור של  50%מהוצאות המו"פ המאושרת.
 מענק בשיעור של  60%לתכנית אשר להערכת ועדת המחקר צפויה להוביל
להשפעה יוצאת דופן על בריאות הציבור בישראל.
 תוספת תמיכה של  10%לחברות הפועלות באזורי עדיפות לאומית.
לחברות שנתמכו עד שלוש תכניות מו"פ יינתן פטור מלא מתשלום תמלוגים.

 בספטמבר16-המועד האחרון להגשת בקשה במסגרת קול קורא זה הינו ה
.2018
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